INFO STEM

Je stem is een prachtig geschenk
Voor een kind is er geen mooier
geluid dan de stem van hun
verzorger.
Laat je stem horen!

Jouw stem is een waardevol
werkinstrument met veel variatie:
hoog en laag, luid en zacht, traag
en snel, klinkers rekken, melodie...
Durf je stem in al haar variatie te
gebruiken!

WIN WIN
Jouw stem zorgt voor welbevinden,
betrokkenheid, vertrouwen,
zelfvertrouwen, stembeheersing...

Je stem gebruik je om te praten.
Je kan er ook mee 'spelen':
voorlezen, zingen, zoemen, neuriën,
verhaal vertellen, poppenkast
spelen...

INFO SPEELVERSJES EN LIEDJES

Speelversjes en liedjes voor jonge
kinderen bestaan in alle culturen!
Ze zijn 'orale of gesproken
literatuur'.
Zij zijn vaak cultureel erfgoed en
bestaan al langer dan geschreven
literatuur.

FOCUS OP LICHAAMSVERSJES:
Kriebelversjes, schootversjes,
aftelrijmpjes, vingerversjes en andere
lichaamsspelletjes

Speelversjes en liedjes zijn miniverhaaltjes, met veel elementen uit
de 'ABC of Love': stemgebruik,
plezier, lichamelijke nabijheid,
oogcontact, soms aanraking.
Een plezierig en warm
interactiemoment!

WIN WIN
Liedjes en versjes zijn goed voor:
welbevinden, betrokkenheid, focus,
ontwikkeling van taal, van sociale
relaties, van tijdsbesef, van motoriek,
van gevoel voor ritme enz.

INFO LACHEN

Baby's en peuters lachen overal in
de wereld!

FYSIEKE GRAP OF DOE-GRAP
Een doe-grap = je doet voor de grap
iets dat niet klopt
Bv. je doet je schoen aan je hand in
plaats van aan je voet.
Peuters beginnen het verschil te zien
tussen iets voor de grap verkeerd
doen en iets per vergissing verkeerd
doen. Ze beginnen ook zelf grappige
dingen te doen.

GOED GEVOEL
Blij verrast zijn dat iets terugkomt
Blij zijn dat voorspelling klopt
Blij met contactspelletjes
Lachen als andere mensen lachen

GRAP MET WOORDEN OF MOP
Een mopje = een verhaaltje om mee
te lachen
Bv. een varken blaft
Woordhumor begint zich vanaf 2 jaar
te ontwikkelen.

INFO GEZICHTEN LEZEN

Met ons gezicht kunnen we onze
emoties tonen, vooral met onze
ogen en mond.
Het is een vorm van lichaamstaal.

Als we inspelen op hun signalen
worden baby’s aangemoedigd om
nog meer signalen uit te zenden.

Experiment
GOOGLE 'VISUAL CLIFF
EXPERIMENT' EN BEKIJK HET
FILMPJE

Baby’s bekijken onze gezichten
nauwlettend.
Een eerste ‘leesoefening’ van baby’s
is gezichten lezen: welke emoties
drukken die uit?
Een blij gezicht, een droevig gezicht,
een boos of een verrast gezicht?

Tussen de leeftijd van 8 en 12
maanden leert een kind dat hij
informatie van gezichten kan
gebruiken om te weten wat hij
moet doen in nieuwe situaties.

INFO KIEKEBOE

Het kiekeboe-spel wordt in de
hele wereld gespeeld!

Waarom heeft dit spelletje zo’n
succes?
Jonge kinderen zijn nieuwsgierig.
Ze willen de wereld leren kennen.
Ze willen kunnen voorspellen wat er
gaat gebeuren.
Wanneer ze lachen met 'Kiekeboe'
zie je hun plezier en tevredenheid
dat hun voorspelling uitkomt.

Je verbergt je gezicht achter je
handen. Na enkele seconden
maak je, terwijl je ‘kiekeboe!’
zegt, je gezicht weer zichtbaar.

Verstopspelletjes zijn echte
babyhits!

INFO SLIMMER DAN JE SMARTPHONE

De echte wereld
Jonge kinderen leren het meest uit
'live' ervaringen en ontdekkingen.
Ze onderzoeken de wereld met al hun
zintuigen.

50/50
De helft van zijn wakkere tijd kan een
jong kind alleen 'op onderzoek gaan'.
De andere helft heeft hij nood aan
sociale interactie (samen spelen,
praten, genieten, plezier hebben)

Slimmer dan je smartphone?
Actief op onderzoek gaan in de
echte wereld!
Buiten spelen, experimenteren met
materialen, fantasiespel,
creatief spel ...

De wereld op het scherm
is niet de echte wereld.
Gsm, tablet, tv vragen geen
actieve inbreng van de gebruiker.
Advies voor jonge kinderen: niet te
vaak, niet te lang, niet alleen.

INFO FANTASIE

Heel jonge kinderen zien en
ervaren de wereld zoals hij is.
Een bal is een bal.

DOEN ALSOF
Een pop is een baby, een blokje is
een telefoon...
Zo krijgen kinderen sociaal inzicht
en empathie.
Doe mee, maar enkel als je mag!

GROTE MENSEN NADOEN
Grotemensenschoenen aantrekken,
in een pot roeren, poetsen...
Met deze materialen kunnen
kinderen je nadoen: schoenen,
houten lepel, poetsgerief...

ECHT OF NIET ECHT?
Kinderen hebben tijd nodig om het
verschil te leren kennen tussen
fantasie en realiteit.
Dat kan duren tot in de lagere
school.

INFO VERHALEN

Verhalen bestaan in elk
land, in elke cultuur, vroeger en nu.
Ze zijn plezierig, spannend of zelfs
informatief...

VERHALEN IN VELE VORMEN
In vertellingen, in speelversjes, in
liedjes, in grapjes, in films, in
games... en in boeken.

Tweejarigen beginnen een
eenvoudig verhaal te begrijpen.
Jongere kinderen genieten ervan
als je vertelt of voorleest of
spelletjes met hen speelt.

Boeken vertellen ook verhalen
Boeken zijn er voor alle kinderen!
Kinderen leren eerst een boek
hanteren. Later begrijpen ze de
prenten en daarna het hele verhaal.

INFO LICHT EN SCHADUW

Schaduwen kan je wel zien, maar niet
vastgrijpen.
Ze zijn lang of kort of ze bewegen.
Er zijn zwarte en gekleurde schaduwen.
Zo fascinerend!

Lichtjes zijn ook al zo interessant!
Er is het licht van een lamp, van een
kaars en ook van de zon!

Samen spelen met licht en schaduw
kan altijd en overal.
Het zijn toffe momenten van sociale
interactie.

Of geef je graag een schaduwshow?

INFO AFBEELDINGEN

In een 'geletterde' omgeving
met veel afbeeldingen leren kinderen
over het lezen van gedrukte
materialen.

Een hond op een foto of tekening is
geen echte hond maar wel een
afbeelding van een hond.
Je moet de afbeelding ‘vertalen’ naar
de werkelijkheid.

Als je veel over gedrukte materialen
weet, dan ben je 'printbewust'.

Afbeeldingen bestaan in vele
soorten: foto’s, tekeningen, prenten,
digitaal... Je kan ze binnen zien,
maar ook buiten op de straat!

INFO BOEKEN

Boeken bestaan in vele soorten:
prentenboeken, voorleesboeken,
schoolboeken... Boeken voor je
plezier en boeken om uit te leren.

In een 'geletterde omgeving' met veel
boeken leren kinderen hoe je een
boek vasthoudt, hoe je een blad
omdraait, in welke richting je leest...

Alles met 'bladzijden' kan dienen om
te leren over wat een boek is.

Voorlezen, dat is leesplezier
doorgeven aan de kinderen!

